
                  Município de Santo Antônio do Aracanguá 
 

  Rua Dr. Pio Prado, 285, Centro – Fone: (0**18) 3639-9000  Estado de São Paulo  

 

 

 

ATA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS UNIFORMES ESCOLARES – PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 023/2019 

 

“ARACANGUÁ, UM MUNICÍPIO DE TODOS” 1 

 

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14h00min, na sala do Departamento de 

Licitação, reuniu-se o PREGOEIRO, Sr. SERGIO DOMINGOS DA SILVA e a equipe de apoio sendo o Sr. 

RENATO APARECIDO GONÇALVES e a Sra. ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA, designada nos autos pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para análise das amostras referente aos uniformes escolares, 

referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, solicitada conforme item 8.2 do Edital. A empresa WILSON 

MARINI NOGUEIRA ME, teria o prazo de 10 (dez) dias corridos da data da sessão de julgamento que a declarou 

vencedora conforme item 8.2.1 do edital, para apresentar, amostras dos uniformes (amostra de 01 (uma) 

camiseta, amostra de 01 (um) short e amostra de 01 (um) short saia), portanto a empresa teria que apresentar 

as amostrar até o dia 15/07/2019, o que não ocorreu. A empresa não enviou as amostras. De acordo com o item 

8.2.3 - Caso empresa vencedora não apresente o produto na data prevista será automaticamente 

desclassificada do certame, neste caso, será convocada a licitante classificada em segundo lugar, e assim 

sucessivamente até ocorrer a classificação definitiva. Portanto, fica desclassificada a proposta da empresa 

WILSON MARINI NOGUEIRA – ME, e nos termos do item 8.2.3 do Edital, fica convocada a empresa ROBISON 

HUMBERTO FERNANDES – ME. CNPJ nº 29.738.943/0001-06, classificada em segundo lugar no valor global 

de R$ 75.620,60 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e sessenta centavos), para a abertura do envelope 

de habilitação, em virtude da desclassificação da proposta da empresa WILSON MARINI NOGUEIRA – ME.  O 

Pregoeiro determinou que seja publicado nova data convocando a empresa ROBISON HUMBERTO 

FERNANDES – ME no Jornal o Liberal da cidade de Araçatuba/SP, para abertura do envelopes habilitação da 

mesma, e que a empresa seja comunicada da decisão por qualquer meio de comunicação. Nada mais tendo 

ocorrido a tratar a presente sessão foi encerrada, indo a presente ata assinada pelo Pregoeiro e a equipe de 

apoio. 
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